Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w monitoringu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa Danych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie (OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 8/10, 02-026
Warszawa oraz siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 73, 02-006 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: na adres poczty elektronicznej
iod@oeiizk.waw.pl, telefonicznie na numer 22 626 83 90.
3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring
przetwarzane są w celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia;
podstawa prawna:
 Kodeks Pracy (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), art. 222;
 Ustawa o samorządzie województwa (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.),
art. 60 a.
4. Monitoring obejmuje swoim zasięgiem teren wokół budynku oraz korytarze wewnątrz
budynku.
5. Zapisy z monitoringu przechowywane są w zależności od wielkości zapisanych danych –
do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku,
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
6. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

